
Locações Leucotron

Para cada necessidade, uma solução.
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Se você pode locar sua nova central 
telefônica, por quê comprar?

 Equipamentos e soluções obsoletas na sua empresa significam 
perda de dinheiro e produtividade. Com as locações da Leucotron, 
você ganha em ECONOMIA e EFICIÊNCIA.
 
 Você tem opções que vão de centrais PABX analógicas e digitais a 
soluções avançadas em comunicação unificada, com configurações 
diversas, softwares e serviços complementares com o melhor custo-
benefício do mercado. Além disso, vem com serviço de suporte 
premium, em que o próprio fabricante realiza o monitoramento de 
incidentes no equipamento e conta com sua rede de mais de 400 
concessionárias autorizadas, parceiras para realizar as correções 
necessárias.
 
 A complexidade fica com a Leucotron, e para sua empresa resta 
toda a praticidade e facilidade que só uma locação Leucotron pode 
oferecer. Com menor investimento de curto prazo, você garante maior 
eficiência para o seu negócio.

Para cada necessidade, uma solução.
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Adequação do fluxo de caixa e eliminação da compra;

Evita desembolso de alto valor para aquisição do bem, preservando o 
capital de giro para investimentos na sua atividade fim;

Vantagens Fiscais: o valor pago mensalmente é lançado como despesa, 
podendo ser abatido do I.R., com a locação também é gerado crédito de 
PIS e COFINS se for optante do lucro real;

Elimina a perda por depreciação do bem e os custos de imobilização; 

Fim das despesas com suporte técnico e manutenção;

Pagamento de valores pré-definidos, durante o período do contrato, com 
correção anual pelo índice de inflação (IGP-M), permitindo um melhor 
planejamento dos desembolsos;

Eliminação dos custos com o controle e gerenciamento do parque 
tecnológico.
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Para cada necessidade, uma solução.
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Acesso fácil a tecnologias de ponta;

Acesso às atualizações de softwares disponibilizadas para os modelos de 
equipamentos locados;

Dimensionamento correto de seus equipamentos;

Custo com a manutenção dos sistemas já contemplado, sob gestão da 
Leucotron, eliminando a necessidade de despesas adicionais ou contratação 
de pessoal;

Ganho de tempo na execução de projetos;

Agilidade na substituição e renovação dos equipamentos, reduzindo o 
tempo normalmente gasto com processos de aquisição e imobilização;

Uso da competência técnica de uma equipe certificada.

TÉCNICOS:
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Para cada necessidade, uma solução.
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Não há necessidade de controle do imobilizado para os itens locados;

Agilidade na contratação e entrega dos equipamentos;

Locação por tempo flexível, adaptada à necessidade da sua empresa;

Simplificação fiscal;

Entrega, montagem e instalação no local desejado;

Peças de reposição (kit de sobressalentes) disponíveis para substituição 
imediata, garantindo a continuidade dos serviços de comunicação de 
sua empresa;

Aluguel conforme a demanda;

Controle do inventário, o que facilita qualquer tipo de pesquisa, 
levantamento de informações sobre equipamentos, contratos, aditivos, 
fluxo de entrada e saída.

OPERACIONAIS:
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Para cada necessidade, uma solução.
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www.leucotron.com.br

0800 035 8000

Para cada necessidade, uma solução.

Folheto digital atualizado em janeiro de 2015. Consulte  para instruções mais detalhadas.
A Leucotron se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos apresentados neste catálogo, sem prévio aviso.


